Verwen uw viervoeter
met ons Yummmy
Woof Ice
Yummmy Woof Ice
(150 ml): € 2,50

Praktisch
Bestellen kan 
t.e.m. donderdag 17 december voor Kerst
t.e.m. donderdag 24 december voor Nieuwjaar
Via ∞ mail: info@mdue.be
∞ telefonisch: 0476 79 01 34

Afhalen van uw dessert kan 

op donderdag 24 december van 10 uur tot uiterlijk 15 uur
op donderdag 31 december van 10 uur tot uiterlijk 15 uur

Voor bij
de koffie

it’s
never too
cold for
gelato

U kent ze vast. De heerlijke koekjes die
wij serveren bij de koffie: zandkoekjes
met amandelen, amandelfriands, …

Bestel ze nu per zakje van 200 gr.: € 6

Kadobon
An ice gift voor iedereen die
graag bij ons komt genieten …

Dessertsuggesties 2020 – 2021

Kapelstraat 125 – 8450 Bredene
www.mdue.be
facebook: Tearoom M Due
info@mdue.be
0476 79 01 34

IJsbûches
traditioneel,
maar nog steeds
een top-dessert!
Bûche vanille – praliné
vanille- en praliné-ijs op een crispy bodem van karamelmelkchocolade, afgewerkt met een praliné-chocoladespiegel

Bûche vanille – chocolade
vanille- en chocolade-ijs op een crispy bodem van karamelmelkchocolade, afgewerkt met een donkere chocoladespiegel

Bûche vanille – mokka

IJstaarten

Monoportie ijstaartjes

Caramelino

vanille – chocolade
vanille – aardbeien
vanille – praliné
vanille – mokka
vanille – framboos

ijstaart op een crispy bodem van karamel-melkchocolade met vanilleen hazelnootijs, overgoten met een heerlijke boterkaramelspiegel en
afgewerkt met gebakken amandelschilfers en chocoladedecoratie

Framboise

125 ml: € 4

ijstaart op een bodem van framboos en witte chocolade
met vanille-ijs en frambozensorbet (100% natuurlijk fruit),
afgewerkt met Italiaans schuim en suikerdecoratie

Zwarte Woud

Frisco’s

ijstaart met kersensorbet en chocolade-ijs op een bodem van
Jocondebiscuit, afgewerkt met een chocoladespiegel

Kerstmanfrisco
± 6 pers.: € 26

vanille-ijs afgewerkt met melkchocolade

vanille- en mokka-ijs op een crispy bodem van karamel-melkchocolade,
afgewerkt met een melkchocoladespiegel verrijkt met Arabica-koffie

Bûche vanille – aardbeien
vanille- en aardbeienijs op een crispy bodem van framboos en
witte chocolade, afgewerkt met een aardbeienspiegel

Bûche praliné – mokka
praliné- en mokka-ijs op een crispy bodem van karamel-melkchocolade, afgewerkt met
witte chocolade en hazelnoten, geïnspireerd op de beroemde witte manon-praline.

Bûche mokka – tiramisu
mokka- en tiramisu-ijs op een crispy bodem van karamel-melk
chocolade, afgewerkt met mascarpone, slagroom en cacaopoeder

Bûche vanille – speculoos
vanille- en speculoosijs op een crispy bodem van karamel-melkchocolade,
afgewerkt met een melkchocoladespiegel en speculoos crumble

4 personen: € 21
6 personen: € 26
8 personen: € 31

per stuk: € 3,5

IJsbombes
Santa Claus

Assortiment mini-frisco’s

ijsbombe met Ferrero- en vanille-ijs op een bodem van Jocondebiscuit,
afgewerkt met een chocoladespiegel en leuke marsepeindecoratie

ideaal voor bij de koffie

Tropical

12 stuks: € 25

ijsbombe met sorbet van passievruchten, frambozensorbet
en vanille-ijs op een bodem van Jocondebiscuit,
afgewerkt met gebrand Italiaans schuim

Pinguïn
ijsbombe met stracciatella- en chocolade-ijs op een
bodem van Jocondebiscuit, afgewerkt met Italiaans
schuim en een leuke marsepeinen pinguïn.

IJsbeer
ijsbombe met aardbeienijs, chocolade-ijs en vanilleijs op een bodem van Jocondebiscuit.

5 à 6 pers.: € 26

Homemade schepijs
Vraag naar onze verschillende smaken: vanille, aardbeien,
mokka, hazelnoot, chocolade, pistache, sorbets, …

# smaken 0,5 l.: € 6,9
# smaken 1 l.: € 12,5

